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РОЛЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ  
В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ 
БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ: ТЕОРЕТИКО-
МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ 

Статтю присвячено дослідженню теоретико-
методологічних аспектів місця та ролі Національної по-
ліції в забезпеченні інформаційної безпеки держави. Про-
аналізовано функції та повноваження органів поліції у 
сфері забезпечення інформаційної безпеки суспільства та 
держави. На підставі проведеного аналізу систематизова-
но форми, методи та практичні аспекти діяльності кібе-
рполіції в сучасних умовах розвитку інформаційних тех-
нологій та розбудови інформаційного суспільства. Наго-
лошується, що побудова європейської моделі організації 
та діяльності Національної поліції є важливим напрям-
ком діяльності держави та актуальним аспектом забез-
печення її інформаційної безпеки в сучасних умовах євро-
пейської міждержавної інтеграції та імплементації до 
українського законодавства європейських правових стан-
дартів інституціонального та інструментального юри-
дичного змісту. 
Ключові слова: Національна поліція України; правоохо-
ронна система; правоохоронна діяльність; кіберполіція; 
інформаційна безпека; національна безпека; інформаційна 
загроза.  

Актуальність дослідження. У сучасних умовах появи принципово нових інформа-
ційних загроз національній безпеці держави, прогресивного розвитку інформаційно-
комунікаційних технологій, перманентної появи нових форм та засобів як внутрішнього, 
так і зовнішнього інформаційного впливу значно актуалізується та об’єктивується інсти-
туціональна роль правоохоронних органів, зокрема поліції, у реалізації державної стратегії 
подолання та запобігання таким загрозам та викликам. 

Окреслене завдання Національної поліції України набуває особливого значення та 
змісту в наявних умовах комплексної агресії Російської Федерації проти державного суве-
ренітету, територіальної цілісності, політичної незалежності нашої держави, однією зі 
складових якої є саме інформаційна агресія, що полягає, по-перше, у спланованій система-
тичній інформаційній пропаганді ЗМІ, інтернет-ресурсів, соціальних мереж; по-друге, у 
військово-технічному шпіонажі з використанням електронних технологій; по-третє, у пря-
мих кібератаках на об’єкти економічної та управлінської інфраструктури тощо.  

У подібних умовах пріоритетним завданням держави є створення ефективної право-
охоронної системи, здатної протистояти вказаним викликам та загрозам, і забезпечення її 
належного функціонування. Зі свого боку, ключову роль у забезпеченні інформаційної 
безпеки суспільства й держави в умовах функціонування європейської моделі правоохо-
ронної системи відіграють саме органи поліції, що й визначає важливість теоретико-
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методологічного та науково-практичного завдання, яке вирішується в наданому дослі-
дженні. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика забезпечення інформацій-
ної безпеки суб’єктами публічної влади різного рівня, а також визначення інституціональ-
ного місця та ролі органів поліції на сучасному етапі їхньої модернізації ретельно розгля-
дається у вітчизняній юридичній літературі. Зокрема можна відзначити праці 
В. Б. Авер’янова, О. М. Бандурки, В. М. Бесчастного, С. А. Вавренюка, Ю. О. Винокурова, 
В. Д. Гавловського, В. А. Глуховері, В. О. Голубєва, Р. А. Калюжного, А. Т. Комзюка, 
М. І. Корнієнка, Н. В. Лесько, В. Я. Малиновського, Р. М. Пилипіва, О. С. Проневич,  
В. С. Цимбалюка, В. М. Циндрі, О. Н. Ярмиша та інших дослідників. 

Водночас ще не вироблено концептуальні підходи до ролі органів поліції в реалізації 
функції забезпечення інформаційної безпеки держави на тлі інтенсифікації впровадження 
європейських стандартів організації та діяльності органів внутрішніх справ, формування 
новітньої теоретичної моделі державної інформаційної політики, побудови дієвого механі-
зму реалізації поліцейської реформи в Україні. Ретельної розробки, зокрема, потребують 
форми та методи діяльності органів поліції в комплексному забезпеченні інформаційної 
безпеки як одного з найважливіших телеологічних напрямів гарантування національної 
безпеки держави загалом.  

Мета статті – дослідити інституціональні теоретико-методологічні аспекти діяльно-
сті Національної поліції України стосовно забезпечення інформаційної безпеки держави.  

Виклад основного матеріалу. Розглядаючи інституціональні теоретико-
методологічні аспекти забезпечення інформаційної безпеки держави, слід зазначити, що 
відповідно до ст. 2 Закону України «Про Національну поліцію» від 02.07.2015, «завдання-
ми поліції є надання поліцейських послуг у сферах: 1) забезпечення публічної безпеки і 
порядку; 2) охорони прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави; 
3) протидії злочинності; 4) надання в межах, визначених законом, послуг з допомоги осо-
бам, які з особистих, економічних, соціальних причин або внаслідок надзвичайних ситуа-
цій потребують такої допомоги» [1].  

Виходячи з аналізу положень цієї норми профільного закону, ключовим для форму-
вання належного розуміння місця та ролі Національної поліції в забезпеченні інформацій-
ної безпеки вважаємо завдання стосовно забезпечення «охорони прав і свобод людини, а 
також інтересів суспільства і держави» (п. 2 ст. 2), адже інформаційна безпека становить 
важливий структурний елемент національної безпеки та національних інтересів держави й 
суспільства взагалі. 

У цьому контексті слід зазначити, що загалом сформувалося два доктринальних під-
ходи до визначення поняття «національна безпека». Згідно з першим, національна безпека 
розглядається у вимірі національних інтересів (інакше кажучи, ідеться якраз про «інтереси 
суспільства і держави», через які етимологічно формулюється одне з інституціональних 
завдань Національної поліції України. – Авт.), а згідно із другим, – у концептуальній пара-
дигмі базисних цінностей суспільства (у розумінні громадянського суспільства, автоном-
ного від державних інтересів у вузькому тлумаченні цієї політико-правової категорії. – 
Авт.) [2, с. 26–27]. 

Як слушно вказує Г. П. Ситник, на етапі формування відповідного лексикону по-
няття «національна безпека» використовувалося передусім як синонім до дефініції «обо-
роноздатність держави», тобто у значенні виключно політичної та воєнної безпеки [2, 
с. 27].  

Водночас із подальшим розвитком уявлень про змістовне наповнення цієї категорії 
актуальним стало її комплексне, різнобічне розуміння. Так, на думку А. В. Возженікова, 
національна безпека як соціальне явище має багато відтінків, закріплених правом як суку-
пний стан, який акумулює безкінечну множину видів збитків, а також можливих уявлень 
про загрози та їхні наслідки, а тому національну безпеку слід розглядати як «…стан краї-
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ни, за якого відсутні або усунені…реальні зовнішні та внутрішні загрози її національним 
цінностям, інтересам і національному способу життя, тобто забезпечується реалізація жит-
тєво важливих інтересів особи, суспільства й держави» [3, с. 55]. 

Сучасні тлумачні словники трактують поняття «безпека» як стан, коли немає небез-
пеки, тобто як стан, за якого ніщо не загрожує кому-небудь або чому-небудь [4, с. 84]. З 
подібним визначенням не можна погодитися повністю, адже за такого підходу розгляда-
ється виключно ідеальна ситуація, що навряд чи може бути досягнута за реальних полі-
тичних, правових, соціально-економічних, культурних (духовних) умов існування будь-
якого сучасного суспільства та світу загалом. Найімовірніше, у цьому контексті варто ви-
знати справедливим зауваження В. Л. Манілова про те, що зміст категорії «безпека» скла-
дає певний стан системи, досягнутий внаслідок запобігання шкоди її розвитку (життєдія-
льності) [5, с. 29].  

Крім того, на користь такого підходу до визначення юридичної сутності терміна 
«безпека» свідчить зміст міжнародно-правових документів, найперше – Статуту ООН, 
який визначив як одну з головних цілей створення та діяльності ООН об’єднання зусиль 
міжнародного співтовариства для підтримання безпеки, а держави-учасниці ОБСЄ у ст. 5 
Заключного акта від 1 серпня 1975 р. визначили «…утримуватися від будь-яких дій, які 
можуть погіршити становище до такої міри, що буде поставлено під загрозу підтриман-
ня…безпеки» [6, с. 9]. Отже, на міжнародно-правовому рівні під безпекою в широкому 
значенні розуміється певна якість міжнародних відносин, що ставиться в залежність від 
того чи іншого рівня міждержавних правовідносин, а тому безпеку можна розглядати як 
своєрідну інтегральну характеристику соціальної системи, яка залежить від багатьох пара-
метрів і характеризує той чи інший її стан (аж до людської цивілізації включно). У цьому 
разі досягнення такого стану соціальної системи визначає її головну ціль, а також спосіб та 
умови існування під впливом тих чи інших факторів [2, с. 22].  

Зі свого боку, інформаційна безпека в сучасних умовах розвитку інформаційно-
комунікаційних технологій є однією з ключових складових національної безпеки держави, 
зважаючи на характер наявних інформаційних загроз та викликів життєво важливим суспі-
льним і державним інтересам.  

Необхідно відзначити, що поняття «інформаційне суспільство» є новітнім для науко-
во-доктринального термінологічного обігу. При цьому в науковій літературі спостерігаєть-
ся деяка розбіжність у думках про авторство цього поняття. Так, на погляд одних дослід-
ників, у науковий обіг поняття «інформаційне суспільство» увійшло наприкінці 60-х – по-
чатку 70-х років ХХ ст. Його автором став Ю. Хаяші, але водночас у розробленні цього 
поняття брали активну участь також організації, що працювали на японський уряд, поміж 
них: Агентство економічного планування, Інститут розробки й використання комп’ютерів, 
Рада зі структури промисловості. Зі звітів цих організацій за 1969–1971 рр. стає зрозумі-
лим, що інформаційне суспільство – це суспільство, у якому процес комп’ютеризації дає 
людям доступ до надійних джерел інформації, рятує їх від рутинної роботи, забезпечує ви-
сокий рівень автоматизації виробництва. Як вважають автори нової концепції, 
«... виробництво інформаційного продукту, а не продукту матеріального, буде рушійною 
силою утворення і розвитку суспільства» [7, с. 29]. 

На думку інших учених, зокрема В. Іноземцева, термін «інформаційне суспільство» 
був уведений у науковий обіг на початку 60-х років ХХ ст. фактично одночасно у США і 
Японії Ф. Махлупом і Т. Умесао. Так було започатковано теорію, яка була розвинута та-
кими відомими авторами, як М. Порат, Й. Масуда, Т. Стоуньєр, Р. Катц та ін. До напрямку, 
що розглядає еволюцію людства крізь призму прогресу знання, прилучаються і деякі інші 
теорії, наприклад концепція технотронного суспільства, створена З. Бжезинським, а також 
теорії, що підкреслюють вирішальну роль знань у життєдіяльності сучасного соціуму 
(англ. »the knowledgeable socіety», «knowledge socіety», «knowledge-value socіety») [8, c. 21]. 
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Подібне значення інформації, інформаційного обміну та інформаційних технологій у 
життєдіяльності сучасного суспільства об’єктивує важливість забезпечення інформаційної 
безпеки суспільства й держави як стану захищеності життєво важливих суспільних і дер-
жавних інтересів від різноманітних інформаційних загроз. 

Специфічною особливістю забезпечення інформаційної безпеки держави як поліцей-
ської функції є необхідність охорони та захисту інформації в соціотехнічних системах, що 
викликає доцільність застосування спеціальних знань із технічних галузей, підгалузей, 
окремих інституцій як технічних, так і суспільних наук, а сама інформаційна безпека за 
природою походження в умовах інформаційного суспільства має триєдиний зміст: органі-
заційний, інженерно-технічний (у тому числі програмно-технічний) та правовий [9, с. 248–
249]. 

Таким чином, сутність завдань поліції як суб’єкта забезпечення інформаційної безпе-
ки держави визначається провідним предметом суспільних відносин у вказаній сфері, яким 
є інформація в автоматизованих (комп’ютерних) системах, у тому числі в електронних те-
лекомунікаціях, зокрема в мережі Інтернет [9, с. 249]. 

Особливості вирішення вказаних завдань із застосуванням цілісного комплексу як 
соціогуманітарних, так і технічних знань зумовили необхідність створення спеціального 
підрозділу Національної поліції України – Департаменту кіберполіції як міжрегіонального 
територіального органу Національної поліції зі статусом юридичної особи публічного пра-
ва [10]. 

Метою створення кіберполіції в Україні було реформування та розвиток підрозділів 
МВС України, що забезпечило підготовку та функціонування висококваліфікованих фахі-
вців в експертних, оперативних та слідчих підрозділах поліції, задіяних у протидії кіберз-
лочинності, та здатних застосовувати на високому професійному рівні новітні технології в 
оперативно-службовій діяльності. 

Міністр внутрішніх справ України А. Б. Аваков після утворення вказаного підрозділу 
цілком слушно визначив такі основні завдання кіберполіції, як: 

1. Реалізація державної політики у сфері протидії кіберзлочинності. 
2. Завчасне інформування населення про появу новітніх кіберзлочинів. 
3. Упровадження програмних засобів для систематизації та аналізу інформації про 

кіберінциденти, кіберзагрози та кіберзлочини. 
4. Реагування на запити закордонних партнерів, що надходитимуть каналами Націо-

нальної цілодобової мережі контактних пунктів. 
5. Участь у підвищенні кваліфікації працівників поліції стосовно застосування 

комп’ютерних технологій у протидії злочинності. 
6. Участь у міжнародних операціях та співпраця в режимі реального часу. Забезпе-

чення діяльності завдяки мережі контактних пунктів між 90 країнами світу. 
7. Протидія кіберзлочинам, а саме:  
- у сфері використання платіжних систем: скімінг (шимінг) – незаконне копіювання 

вмісту треків магнітної смуги (чипів) банківських карток; кеш-трепінг – викрадення готів-
ки з банкомата шляхом установлення на шатер банкомата спеціальної накладки-
утримувача; кардинґ – незаконні фінансові операції з використанням платіжної картки або 
її реквізитів, що не ініційовані або не підтверджені її власником; несанкціоноване списан-
ня коштів із банківських рахунків за допомогою систем дистанційного банківського обслу-
говування; 

- у сфері електронної комерції та господарської діяльності: фітинг – виманювання в 
користувачів Інтернету їхніх логінів та паролів до електронних гаманців, сервісів онлайн-
аукціонів, переказування або обміну валюти тощо; онлайн-шахрайство – заволодіння кош-
тами громадян через інтернет-магазини, сайти та телекомунікаційні засоби зв’язку; 
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- у сфері інтелектуальної власності: піратство – незаконне розповсюдження інтелек-
туальної власності в Інтернеті; кардшарінг – надання незаконного доступу до перегляду 
супутникового та кабельного телебачення; 

- у сфері інформаційної безпеки: соціальна інженерія – технологія управління людь-
ми в Інтернет-просторі; шкідливе програмне забезпечення (англ. »malware») – створення та 
розповсюдження вірусів і шкідливого програмного забезпечення; протиправний контент – 
контент, який пропагує екстремізм, тероризм, наркоманію, порнографію, культ жорстокос-
ті й насильства; рефайлінг – незаконна підміна телефонного трафіка.  

Аналізуючи окреслені завдання, у сучасних умовах прогресивного інформаційно-
комунікаційного розвитку загалом зазначимо такі ключові концептуальні напрями забез-
печення інформаційної безпеки, як завдання Національної поліції України:  

1. Організація протидії не бажаному для інтересів суспільства й держави впли-
ву за допомогою технічних засобів захисту, причому засоби захисту мають бути адекват-
ними засобам впливу, що означає необхідність застосування належних за кількістю та які-
стю технічних засобів захисту інформаційних систем (наприклад, створення системи прос-
торового зашумлення для приховування інформації в обмеженому середовищі чи екрану-
вання технічних засобів у приміщенні). 

2. Організація протидії негативному впливу на учасників інформаційних відно-
син, зокрема протидія кіберзлочинам як таким, що несуть безпосередню суспільну небез-
пеку. 

3. Визначення майнових і моральних утрат та їхня мінімізація в разі порушення 
функціонування інформаційної системи, важливої для належного забезпечення інтересів 
суспільства та держави, включаючи взаємодію з іншими правоохоронними та судовими 
органами як України, так і зарубіжних держав для притягнення до відповідальності й від-
шкодування заподіяних протиправними діями (бездіяльністю) збитків. 

Отже, заходи у сфері забезпечення інформаційної безпеки держави, що здійснюють 
органи поліції, з теоретико-методологічних позицій можна класифікувати на такі види, як-
от: 1) організація запобіжних заходів; 2) організація блокування (протидії) реальних інфо-
рмаційних загроз; 3) організація подолання наслідків інформаційних загроз, якщо їм не 
вдалося запобігти. 

Висновки. Таким чином, під час аналізу теоретико-методологічних аспектів місця та 
ролі Національної поліції в забезпеченні інформаційної безпеки держави можна дійти за-
гальних висновків, а саме: а) у сучасних умовах розвитку інформаційного суспільства та 
науково-технічного прогресу інформаційна безпека є ключовим структурним елементом 
національної безпеки як стану достатньої захищеності життєво важливих суспільних і 
державних інтересів; б) забезпечення інформаційної безпеки на сучасному етапі потребує 
комплексного застосування як гуманітарних, так і спеціальних технічних знань, що 
об’єктивує створення окремого підрозділу (Департаменту кіберполіції) у структурі Націо-
нальної поліції України; в) ключовими концептуальними напрямами забезпечення інфор-
маційної безпеки органами поліції є організація протидії не бажаному для інтересів суспі-
льства та держави впливу за допомогою технічних засобів захисту; організація протидії 
негативному впливу на учасників інформаційних відносин, зокрема протидія кіберзлочи-
нам як таким, що несуть безпосередню суспільну небезпеку; визначення майнових і мора-
льних утрат та їхня мінімізація в разі порушення функціонування інформаційної системи; 
г) заходи у сфері забезпечення інформаційної безпеки держави, що здійснюють органи по-
ліції, з теоретико-методологічних позицій можна класифікувати на такі види: організація 
запобіжних заходів; організація блокування (протидії) реальних інформаційних загроз; ор-
ганізація подолання наслідків інформаційних загроз, якщо їм не вдалося запобігти; 
д) ключовим завданням Національної поліції вбачається завчасна профілактика та запобі-
гання правопорушенням в інформаційному середовищі суспільної життєдіяльності.  
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РОЛЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИЦИИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ 

АСПЕКТЫ 
Статья посвящена исследованию теоретико-методологических аспектов места и роли Нацио-
нальной полиции в обеспечении информационной безопасности государства. Проанализированы 
функции и полномочия органов полиции в сфере обеспечения информационной безопасности обще-
ства и государства. На основании проведённого анализа систематизированы формы, методы и 
практические аспекты деятельности киберполиции в современных условиях развития информа-
ционных технологий и развития информационного общества. Отмечается, что построение ев-
ропейской модели организации и деятельности Национальной полиции является важным на-
правлением деятельности государства и актуальным аспектом обеспечения его информационной 
безопасности в современных условиях европейской межгосударственной интеграции и имплемен-
тации в украинское законодательство европейских правовых стандартов институционального 
и инструментального юридического содержания. 
Ключевые слова: Национальная полиция Украины; правоохранительная система; правоохрани-
тельная деятельность; киберполиция; информационная безопасность; национальная безопас-
ность; информационная угроза. 
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THE ROLE OF THE NATIONAL POLICE OF UKRAINE IN ENSURING THE 
INFORMATION SECURITY OF THE STATE: THEORETICAL AND 

METHODOLOGICAL ASPECTS 
The article is devoted to the study of theoretical and methodological aspects of the place and role of the 
National Police in ensuring the information security of the state. The functions and powers of the police in 
the field of information security of society and the state are analyzed. Based on the analysis, the forms, 
methods and practical aspects of the activities of cyber police in the current conditions of the development 
of information technology and the development of the information society are analized and systematized. It 
is noted that the structure of a European model of the organization and activities of the National Police is 
an important direction of the state’s activity and an urgent aspect of ensuring its information security in 
modern conditions of European interstate integration as well as the implementation of European legal 
standards of institutional and instrumental legal content in Ukrainian legislation. Thus, by analyzing the 
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theoretical and methodological aspects of the place and role of the National Police in the provision of in-
formation security of the state, we can come to the following general conclusions: a) protection of vital pub-
lic and state interests and provision of information security at the present stage requires a comprehensive 
application of both humanitarian and specialized technical knowledge, which obstructs the creation of a 
separate unit (Department of Cyber Police) within the structure of the National Police of Ukraine; c) the 
key conceptual directions of ensuring information security by the police are: organization of counteracting 
for undesirable actions for the interests of society and the state by means of modern technologies; organiza-
tion of counteraction to the negative impact on participants of information relations, including counterac-
tion to cybercrimes that cause immediate public danger; determination of property and moral losses and 
their minimization in case of disruption of the information system functioning; d) measures of providing 
information state security, carried out by the police, from the theoretical and methodological standpoints 
can be classified into the following types: organization of preventive measures; organization of blocking 
(counteraction) to real information threats; organization of overcoming the consequences of information 
threats, if they could not be prevented; e) the key task of the National Police is the early prevention as well 
as the prevention of offenses in the information environment of public life. 
Key words: National Police of Ukraine; law enforcement system; law enforcement; cyber police; 
information security; national security; information threat. 
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